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اجلمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ محليات

«جلنة العفو» باشرت أعمالها لتحديد احملكومني 
املستفيدين من «العفو اخلاص» بصفة االستعجال

املاجد: مت تشكيل جلنة العفو 
وهي من تضع الضوابط وتدرس احلاالت

سفيرة فرنسا: الكويت تستضيف دورة تدريبية 
إقليمية ملعلمي اللغة الفرنسية خالل فبراير

اللجنة املشــكلة  عقــدت 
مبوجب املرسوم األميري رقم 
٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن العفو 
اخلــاص عن جرائــم محددة 
اجتماعها األول، أمس اخلميس 
في قصر السيف برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان ملباشرة أعمالها.

وقال رئيس مركز التواصل 
احلكومــي الناطق الرســمي 
باسم احلكومة طارق املزرم 
في تصريح صحافي إن اللجنة 
برئاســة الشيتان وعضوية 
كل من النائب العام املستشار 
سعد الصفران ووكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس 
وبحضور عدد من مستشاري 
النيابة العامة وقيادات وزارة 

الداخلية عقدت اجتماعها.
وأضاف املزرم ان اللجنة 
باشرت أعمالها لتنفيذ املهمة 
املكلفة بها عبر القيام بإعداد 

أسامة دياب

أكد وزير العدل ووزير األوقاف ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
املاجد عمق العالقات الكويتيةـ  اجلزائرية، 
والتي وصفها باملتميزة والتاريخية حيث 
متتد على مدى سنوات طويلة وضاربة 

في جذور التاريخ.
وقال املاجدـ  في تصريحات صحافية 
علــى هامش حضوره حفل االســتقبال 
الذي أقامته السفارة اجلزائرية مبناسبة 
الذكــرى الـ٦٨ الندالع ثــورة الفاحت من 
نوفمبــر، والذي أقيم في قاعة ســلوى 
مســاء أول أمس: إنني سعيد بتواجدي 
في حفل السفارة ممثال عن رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، ونقلت حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وحتيات سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل، حفظهما اهللا، 

بهذه املناسبة الطيبة.
وحــول اجلديد فيمــا يتعلق بالعفو 
اخلــاص، اكتفى املاجــد بالقول «لقد مت 
تشــكيل جلنــة العفو وهــي التي تضع 

الضوابط وتدرس احلاالت».
من جانبه، قال ســفير اجلزائر لدى 
البــالد عبداملالــك بوهــدو إن االحتفال 
بالعيــد الوطني والذكرى الـ ٦٨ الندالع 
ثورة التحرير اجلزائرية مناسبة مواتية 
الستذكار التضحيات اجلسيمة التي قدمها 
أبناء الشعب اجلزائري، فضال عن الترحم 
على الشــهداء األبرار. واستذكر بوهدو 
في كلمة ألقاها خالل االحتفال، تضامن 
البلدان والشــعوب الشقيقة والصديقة 
مع الشــعب اجلزائري في كفاحه املرير 
ضد االســتعمار الــذي دام قرنا واثنتني 

وثالثني سنة.
وأضاف: إن الكويت الشــقيقة كانت 
من البلدان التي وقفت إلى جانب الشعب 
اجلزائــري وناصرت قضيتــه العادلة، 
فقد كان األشــقاء الكويتيون في طليعة 
املناصرين للثورة اجلزائرية حيث قدموا 
الدعم املادي والسياســي واإلعالمي لها 
منذ انطالق شرارة الكفاح املسلح الذي 
اســتمر اكثر من ســبع ســنوات إلى أن 
اســترجع الشــعب اجلزائري ســيادته 
الوطنية ونال استقالله في ٠٥ جويلية 
(يوليو) ١٩٦٢، ضاربا بذلك أروع صور 
البطوالت في ســبيل احلرية واالنعتاق 

من براثني االستعمار.
وقال: ما قدمته الكويت من مساعدات 
للشعب اجلزائري طوال سنوات احلرب 
التحريريــة عبر جلنــة التبرعات التي 
مت تأسيســها في الســنة األولى الندالع 
الثورة التحرير والتي كانت تضم عددا من 
الوجوه الداعمة للثورة من رجال األعمال 
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مبناسبة اليوم العاملي ملعلمي اللغة 
الفرنســية، كّرمت الســفيرة الفرنسية 
لدى البالد كلير لو فليشر معلمي اللغة 
الفرنسية في الكويت مساء أمس األول، 

في دارتها.
وفي كلمة ألقتها باملناسبة بحضور 
عــدد كبير من معلمي اللغة الفرنســية 
الكويتيني وبحضور حشــد من الطلبة 
واملواطنني، أكدت لو فليشر ان هذا اليوم 
مناسبة لشكر ما يقارب من ألف مدرس 
للغة الفرنسية في الكويت الذين تتمثل 
مهمتهم في نقل وصنع محتوى يساهم 
فــي انفتاح األجيال القادمة على الثقافة 

واللغة الفرنسية.
وأضافت لو فليشر: يأتي هذا احلفل 
في إطار االحتفال باليوم العاملي ملدرسي 
اللغة الفرنسية والذي كان إطالقه مببادرة 
من رئيس اجلمهورية الفرنسية إميانويل 
ماكــرون، كجزء من خطــة تعزيز اللغة 
الفرنسية وتعدد اللغات، مشيرة إلى أن 
اللغة الفرنسية حتتل املرتبة اخلامسة 
عامليــا مــن حيث عــدد املتحدثــني بها، 
بعد املاندرين الصينيــة، واإلجنليزية، 
واإلســبانية، والعربية، مشيرة إلى ان 
أكثر من ٢٣٥ مليون شــخص يتحدثون 
الفرنســية يوميا، و٣٠٠ مليون قادرون 

على التعبير عن أنفسهم بها.
وتابعــت: في الســياق نفســه، يتم 
تدريــس اللغة الفرنســية فــي الكويت 
منــذ ١٩٦٦، عندما مت إدخالها في النظام 
التعليمــي وحتتــل املرتبــة الثالثة في 
اللغات التي يتم تدريســها بعد العربية 
واإلجنليزية، وهذا دليل على قوة العالقات 
التي جتمع البلدين، ويختار كل عام ما 
يقرب من ٣٠ ألف متعلم اللغة الفرنسية 
في املؤسسات احلكومية واخلاصة، مبا 
فــي ذلك ١٠ آالف طالب يدرســون اللغة 

الفرنسية في البكالوريا.
وزادت: مت إنشــاء مجلــس تعزيــز 
الفرانكوفونيــة بالكويــت عــام ٢٠١٠، 

بالعفو اخلاص عن املواطنني 
اجلرائــم  فــي  احملكومــني 
املنصوص عليهــا في املواد 
٤ - ١٥ - ٢٥ من القانون رقم 
(٣١) لســنة ١٩٧٠ واجلرمية 
املنصوص عليهــا في املادة 
القانــون رقــم  (١٤٧) مــن 

١٦ لســنة ١٩٦٠ واجلرميــة 
املنصوص عليها في الفقرة 
(أ) مــن املادة (٧٠) للقانون 
رقــم ٣٧ لســنة ٢٠١٤ والتي 
وقعــت خالل الفتــرة من ١٦

نوفمبر ٢٠١١ حتى ٣١ ديسمبر 
.٢٠٢١

وأشــار بوهدو إلى اســتضافة بالده 
يومــي األول والثاني من شــهر نوفمبر 
اجلــاري القمة العربية قي دورتها الـ٣٨

حتت شــعار «لم الشمل العربي» مؤكدا 
أن اجلزائر عازمة على مواصلة جهودها 
مع جميع من وصفهم باألشــقاء العرب 

لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأوضح ان بالده تؤمن إميانا راسخا 
بأنــه ميكن التغلب على التحديات التي 
تواجه األمة مهما كان حجمها وطبيعتها، 
وذلــك اذا توافرت اإلرادة املشــتركة في 

التعاون اجلاد والفعال.
ولفــت الى ان قمــة اجلزائر خرجت 
مببادرات بناءة رامية إلى تفعيل دور البعد 
الشعبي وتعزيز العمل العربي املشترك 

وتكريس مكانة الشباب واالبتكار.
واشــاد بوهدو مبا وصفها املشاركة 
املتميزة للوفد الكويتي الذي ترأسه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، مؤكدا 
ان هذه املشاركة كان لها األثر البالغ في 
إضفاء روح إيجابية على أعمال القمة وما 
متخض عنها من قرارات بناءة، مشيرا الى 
أن هــذا ليس بغريب على دولة الكويت 
الشــقيقة وديبلوماسيتها العريفة التي 
عهدنا حكمتها وتبصرها و حرصها على 

وحدة الصف العربي.

بالشــراكة، مع وزارة التربية والتعليم 
العالي وجامعة اخلليج واملعهد الفرنسي 
في باريس، تنظيم دورة تدريبية إقليمية 
في اللغة الفرنسية ملدرسيها في فبراير 
املقبل والتي ســتجمع ٧٠ مشاركا من ٥

دول وهي: الســعودية، البحرين، قطر، 
اإلمارات العربية املتحدة، والكويت.

وفي اخلتام، قدم كورال طالب مدرسة 
الفحيحيل الوطنية الهندية مجموعة أغان 
باللغة الفرنســية، كما منحت شــهادات 
DELF الفرنسية لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لطالب 

املعهد الفرنسي بالكويت.

خالل حفل استقبال أقامته السفارة اجلزائرية مبناسبة الذكرى الـ٦٨ الندالع ثورة الفاحتبرئاسة الشيتان وعضوية النائب العام ووكيل الداخلية وحضور عدد من مستشاري النيابة

خالل حفل تكرمي معلمي اللغة الفرنسية في الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مترئسا أول اجتماعات «جلنة العفو»

الوزير عبدالعزيز املاجد مشاركا سفير اجلزائر عبد املالك بوهدو قطع كعكة االحتفال

السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر مكرمة إحدى املعلمات  (ريليش كومار)

سفراء السعودية وقطر وعمان وتركيا يقدمون التهاني إلى السفير اجلزائري

كلير لو فليشر متوسطة بعض املشاركني

كشــوف احملكومــني الذيــن 
تنطبق عليهــم أحكام املادة 
األولى من املرســوم املشــار 
إليه، وذلك بصفة االستعجال.
وكان مجلس الوزراء قد 
وافق في اجتماعه األسبوعي 
األخير على مشروع مرسوم 

والتجار وكان رئيسها الفخري املغفور 
له بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه. وأضاف: 
يســعدني في هــذا املقــام أن أعرب عن 
اعترازنا بهذا الوجه املشرق للكويت جتاه 
الشعب اجلزائري الذي سيظل من الصور 
املتميزة في تاريخ العالقات اجلزائريةـ  
الكويتية. كما سيبقى هذا املوقف، الذي 
ليس غريبا على أبناء الشعب الكويتي 
الطيبني واألسرة احلاكمة الكرمية، حاضرا 

وخالدا في وجدان كل اجلزائريني.
وتابع السفير اجلزائري كالمه قائال: 
كما أن احتفالنا بالذكرى الثامنة والستني 
(٦٨) النــدالع ثــورة أول نوفمبر ١٩٥٤

املجيدة تزامن هذه السنة بالذكرى الستني 
(٦٠) إلقامة العالقات الديبلوماسية بني 
اجلزائر والكويت الشقيقة، وذلك في وقت 
تشهد هذه العالقات التاريخية املتجذرة 
نقلة نوعية بعد الزيارة الرســمية التي 
قــام بها الرئيس عبــد املجيد تبون إلى 
الكويت الشــقيقة يومي ٢٢ و٢٣ فبراير 
املاضي، بدعوة من أخيه صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، فاحتا بذلك 
آفاقا واعدة لتطوير التعاون الثنائي على 
كل املستويات واألصعدة وإرساء شراكة 
متينة تقوم على أساس املنفعة املتبادلة.

لتوفير مســاحة للحوار والتبادل حول 
الفرانكفونية ويجمع  قضايا وحتديات 
الســفراء الناطقني بالفرنسية، ونسبت 
الرئاسة الفخرية باإلجماع لسمو الشيخ 
ناصر احملمد، واســتكماال لذلك التعاون 
جندد التزامنا مع وزارة التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي واملؤسسات العامة 
واخلاصة واملعهد الفرنسي باالستمرار 
فــي تطوير وتنمية هــذا املجال، والذي 
توج أخيــرا بالتوقيع على إعالن تفاهم 
لتعزيز التعاون التعليمي في مارس ٢٠٢٢، 
الفتة إلى ان الســفارة الفرنسية تنوي 

«نزاهة» تعرض تنفيذ االتفاقية األممية ملكافحة الفساد
اســتضافت الهيئــة العامة ملكافحة 
الفســاد (نزاهــة) خبــراء مكتب األمم 
املتحــدة املعني باملخــدرات واجلرمية 
(UNODC) وخبــراء دولتــي انتيغــوا 
وباربــودا وقيرغيزســتان، وذلك على 
خلفية الزيارة القطرية التي طلب اخلبراء 
الدوليون القيام بها إلى الكويت، في إطار 
استكمال عملية تقييم واستعراض مدى 
التــزام الكويت بتنفيذ أحكام الفصلني 
الثاني (التدابيــر الوقائية) واخلامس 
(استرداد املوجودات) في اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد.
وكانت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهة) قد قامت ســلفا بإعداد تقرير 
الكويت بشأن الرد على قوائم التقييم 

الذاتي وفقا آللية استعراض تنفيذ الدول 
األطراف في االتفاقية ألحكامها تشريعيا 

وإجرائيا ومؤسسيا.
وقد عقــدت فعاليات هــذه الزيارة 
علــى مدار ٣ أيام متتالية في الفترة ما 
بــني ٢٢ و٢٤ نوفمبــر اجلاري، وجرى 
أثنــاء االجتماعــات التــي عقدت خالل 
الزيارة، مناقشة خبراء (نزاهة) وممثلي 
اجلهات الوطنية وفقا لالختصاص، لعدد 
من االستفســارات وتبــادل املعلومات 
التكميليــة وطلب مجموعة من الردود 
والبيانــات اإلضافيــة، وذلــك من أجل 
استيضاح وتفسير بعض النقاط محل 

تقرير الكويت.
وحرصت «نزاهة» في عملية إعداد 

تقرير الكويت، أن تكون عملية تشاركية 
وطنية تضافرت فيها جهود التنسيق 
والتعاون بني «نزاهة» من جانب وسائر 
اجلهات الوطنية املعنية احلكومية فيها 

وغير احلكومية.
وفي ختام فعاليات الزيارة القطرية، 
أعرب اخلبراء الدوليون عن شــكرهم 
العميق إلــى «نزاهة» وممثلي اجلهات 
الوطنيــة املشــاركة في الزيــارة، لقاء 
جاهزية وحسن تنظيم أعمال ومناقشات 
الزيــارة وتوفير ما يلزم من معلومات 
وبيانــات وإحصائيات بصورة وافية، 
كما وجــه اخلبراء الدوليون شــكرهم 
وتقديرهم إلى «نزاهة» والقائمني عليها 

نظير حسن االستقبال والضيافة.

خالل استضافتها خبراء من األمم املتحدة والدول املستعرضة للكويت

السفير بوهدو: اجلزائر عازمة على مواصلة جهودها مع جميع األشقاء لتحقيق «لّم الشمل»


